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‘Van Apostelplant tot Lieve Heersbeestje’ 

Na de fraaie iconen van Sanny Pruijsers die de afgelopen maanden te zien 

waren, heeft de grote vitrinekast in de H.H. Petrus en Pauluskerk nu een heel 
andere inhoud. 
 
Onder de titel ‘Van Apostelplant tot Lieve Heersbeestje’ worden afbeeldingen en 
voorwerpen getoond uit de flora en fauna die verwijzen naar onze lange christelijke 
traditie. Judaspenning, Kapucijners, Jacobsladder, kijkt u zelf maar eens. 
 

 
Foto: Nicolette Meulenbroek 

Naast de grote vitrinekast hangen nu ook de kleine vitrinekastjes en daarin staan 
Maria-beeldjes uit de verzameling van een parochiaan. 



 

 

Ria Eekman neemt na bijna 30 jaar afscheid als lid van de 
Werkgroep Toeristenpastoraat Dishoek 

Na afloop van de laatste viering van dit seizoen op 10 september jl. is in de 

Toeristenkerk te Dishoek  op gepaste wijze afscheid genomen van Ria Eekman 
als lid van de werkgroep aldaar. 
 
De voorzitster van de werkgroep, Marianne de Veen, memoreerde in haar dankwoord 
dat Ria, na bijna 30 jaar, het nu tijd heeft gevonden haar uitgebreide werkzaamheden 
voor het Toeristenpastoraat te beëindigen. 
 
In 1988 werd zij gevraagd lid te worden van de werkgroep. Ria was op dat moment al 
werkzaam als lector  en bij de financiële administratie in de toenmalige Emmanuel-
parochie te Paauwenburg. Vanaf september 1999 ging Ria als secretaris aan de slag 
van de werkgroep Toeristenpastoraat Dishoek. Dat werk heeft zij met grote inzet 
gedaan. Het secretariaat loopt dan nu ook gesmeerd.  
 
Maar Ria deed meer dan alleen het secretariaat voeren van de groep. Zo verzorgde zij 
ook het altaarlinnen en de kleding van de priester. Alles werd op tijd gewassen, 
gestreken, gestoomd en netjes opgeborgen. In de winter bij haar thuis. Daarnaast was 
zij de vraagbaak voor iedereen, want zij was van vele markten thuis. Dat gold voor haar 
medewerkgroepsleden maar ook voor de voorgangers. 
 
Na afloop van de viering werd Ria dan ook in de bloemetjes gezet en werd haar 
namens de werkgroep een glazen sculptuur aangeboden. Leo Speckens volgt haar als 
secretaris van de werkgroep op. 
 
Ria bedankt! 
 

 
Foto: Ben Cloet 



 

 

E-mailadressen voor bestuursleden 

Alle bestuursleden van de H. Maria Parochie Walcheren hebben sinds kort een e-

mailadres, waarop zij in voorkomend geval te bereiken zijn. 
 
 
Voorzitter  Pastoor drs. Paul de Maat  p.de.maat@rkwalcheren.nl 

Vice-voorzitter Mw Marianne Cazemier-Kleij vice-voorz@rkwalcheren.nl 

Secretaris  Jac van Damme   secretaris@rkwalcheren.nl 

Penningmeester Fons Toorop    penningmeester@rkwalcheren.nl 

Lid   Jan Bruurs    j.bruurs@rkwalcheren.nl 

Lid   Hans Hendrix   j.hendrix@rkwalcheren.nl 

 

 
 

In de voetsporen van de heilige Patrick, 
een ontdekkingsreis door Ierland 
In de vijfde eeuw veroverde de Britse Patrick de harten van de Ieren, verdreef hij 
de slangen uit Ierland en bracht hij hen tot het Christelijk geloof. 
 
Door zijn komst werd een ontwikkeling in gang gezet die zou leiden tot een verlichte 
periode in Ierland.  Wie was deze man, die uitgroeide van ‘a humble sinner’ (een 
nederige zondaar) tot een ‘superhero’ (een superheld)? We maken deze middag een 
begin met onze ontdekkingsreis door Ierland in de voetstappen van Patrick, omdat 
Patrick de patroonheilige van Ierland is. Hij is de beschermer van dit groene, magische 
eiland en met hem duiken we gelijk in het diepe! 
 
Justa Resovsky-Vrijlandt, verzorgt deze lezing. Zij heeft  haar doctoraal Keltisch 
behaald aan de universiteit Utrecht, en tijdens haar studie heeft zij een jaar in Dublin 
gewoond en gestudeerd. 
 
De lezing wordt middels een powerpointpresentatie met foto’s gehouden.  
  
De lezing wordt gehouden op 4 oktober van 14.00 tot 16.00 in het Hof van Buren 
in Midddelburg. De bijdrage bedraagt 5,- euro (inclusief koffie/thee). Opgeven bij: 
Trudy van Hoof liefst per mail: trudyvanhoof@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

Om alvast te noteren in de agenda 

Op 25 en 26 oktober a.s. zal weer de jaarlijkse kledinginzameling worden 

gehouden voor Sam's kledingactie/Mensen in Nood. 
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Internationale Dag van de Vrede in Middelburg 

De Internationale Dag van de Vrede is een jaarlijkse dag voor aandacht voor de 

vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het doel is een wereldwijde dag van 
wapenstilstand en geweldloosheid. 
 
Al jaren organiseert PAX landelijk rond de internationale dag van de vrede (21 
september) de vredesweek. In Middelburg organiseert de Raad van Kerken in deze 
week al even zoveel jaren een oecumenische vredesdienst.  
 
We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
De beelden van oorlogen en vluchtelingen en groeiende polarisatie in ons eigen land 
onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede.  De Vredesweek is hét 
moment om samen in actie te komen. Door heel Nederland worden er tijdens de 
Vredesweek honderden festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en 
filmavonden georganiseerd. 
 
Dit jaar is de vredesweek van 17 tot 24 september en worden er in Middelburg enkele 
passende activiteiten georganiseerd. 
 
De Oecumenische Vredesdienst 
Meerdere kerken vieren samen een inspirerende oproep om aan vrede te werken. 
Zondag 17 sept. 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat.  
 

 
 

De Walk of Peace, een wandeling van 
en voor vrede. Een wandeling om te 
ervaren én te laten zien dat diverse 
mensen, mét verschillen, wel met elkaar 
op kunnen lopen. De wandeling  voert  
langs synagoge, moskee en kerk. 
Donderdag 21 september om 17.00 uur 
is de start op de Markt. Organisatie: 
Stadsklooster Middelburg 
(http://www.stadskloostersimpelhuys.nl/) 

 
De Vredeslunch 
Een intercultureel en interlevensbeschouwelijk lunchgesprek voor  toenadering, 
kennismaking en ontmoeting. Zaterdag 23 september, 12.00 uur in t Hofje, Walgang 2 
(onder de toren van de Lange Jan). 
 
Het thema van de vredesweek 'de 
kracht van de verbeelding', is een 
oproep tot ontmoeting en verbinding met 
moedige bruggenbouwers. Om samen 
in vrede te leven heb je de ander nodig. 
Graag vooraf, uiterlijk zondag 17 
september, aanmelden via e-mail: 
stadspastoraat@pgmiddelburg.nl 
zodat voldoende broodjes besteld 
kunnen worden. 
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Franciscusdag in Oosterhout (Brabant) 

Met het thema ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’ houdt het Sint 

Franciscuscentrum op donderdag 4 oktober 2017 van 18.00 tot 21.15 uur de 
tweede Sint Franciscusdag. 
 
Een gezamenlijke maaltijd, een inleiding door bisschop Liesen, verschillende 
sprekers en ruimte voor uitwisseling maken deel uit van het programma. De locatie is 
het gemeenschapscentrum van Chemin Neuf in het Brabantse Oosterhout. Iedereen die 
beroepsmatig of vrijwillig actief is in de Kerk is welkom. 
 
Verkondig het evangelie 
Het thema dit jaar is een bekend citaat van de heilige Franciscus van Assisi: ‘Verkondig 
het Evangelie, desnoods met woorden’. Mgr. Liesen spreekt veel over de noodzaak aan 
de mensen het geloof opnieuw voor te stellen. In zijn pastorale brief van april 2017 
werkt hij dit verder uit. De woorden van de heilige Franciscus drukken de wijsheid van 
de Kerk uit dat de verkondiging in vele vormen kan gebeuren. De Goede boodschap 
bereikt mensen niet alleen door  –zeg maar–  preken en websiteberichten, maar 
bijvoorbeeld ook via daden van naastenliefde, volksdevoties, de schoonheid in de kunst 
en ontmoetingen tussen mensen. Tijdens deze avond zullen verschillende sprekers 
ingaan op hoe nieuwe initiatieven vormen zijn van ‘verkondig, desnoods met woorden’. 
 
Nieuwe evangelisatie 
Onlangs verscheen het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boekje van 150 
bladzijden bevat een selectie kerkelijke documenten over wat Evangelisatie precies 
betekent en hoe gelovigen de verkondiging van de Goede boodschap met 
enthousiasme kunnen oppakken. Door middel van het vormingsaanbod en de diaconale 
projecten wil het Sint Franciscuscentrum bijdragen aan de Nieuwe Evangelisatie. 
 
In het kort 
Wat  Sint Franciscusdag 
Waar  Gemeenschapscentrum Chemin Neuf, Hoogstraat 80, Oosterhout 
Wanneer 4 oktober 2017 van 18.00 tot 21.15 uur (inclusief maaltijd) 
Voor wie: Iedereen die actief is in het pastoraat 
Aanmelden: website www.sintfranciscuscentrum.nl of e-mail 

opgave@sintfranciscuscentrum.nl 
Kosten vrijwillige bijdrage in de onkosten 
 

Vrijwilligers gezocht 

De werkgroep is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de 

Toeristenkerk Dishoek. Dat kan zijn als vrijwilliger op zondag bij de deurdienst, 
de altaardienst of de koffiedienst. 
 
Ook is de werkgroep node op zoek naar medewerkers voor hand- en spandiensten, met 
name voor het onderhoud aan de kerk. Denk daarbij o.a. aan grasmaaien, snoeien en 
schilderwerk. Deze enthousiaste groep komt in de maanden april tot en met  september 
bij elkaar in de Toeristenkerk op de woensdagochtenden.  
 
Bent u geïnteresseerd?  Voor meer informatie kunt u zich richten tot Leo 
Speckens, Berlagestraat 18, 4383 BJ Vlissingen, telefoonnummer 0118-478696. 
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■ Zondag 17 september (19.30 uur) 
Oecumenische Vredesdienst in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat in 
Middelburg. 

 
■ Donderdag 21 september (17.00 uur) 

Internationale Vredesweek. De Walk of Peace, een wandeling van en voor vrede. Een 
wandeling om te ervaren én te laten zien dat diverse mensen, mét verschillen, wel met 
elkaar op kunnen lopen. De wandeling voert langs synagoge, moskee en kerk. De start 
is op de Markt in Middelburg. 

 
■ Zaterdag 23 september (12.00 uur) 

Internationale dag van de Vrede. Een intercultureel en interlevensbeschouwelijk 
lunchgesprek voor  toenadering, kennismaking en ontmoeting. Zaterdag 23 september, 
12.00 uur in t Hofje, Walgang 2 (onder de toren van de Lange Jan) in Middelburg. 

 
■ Dinsdag 26 september (14.00 uur) 

Lezing over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid in De Jeugdhoeve, 

Blikhoek 4 in ’s-Heerenhoek. Aanmelden per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl 
of telefonisch bij het pastoraal centrum in Goes: 0113 – 218610. Lees hier 

meer over in de volgende nieuwsbrief. 
 
■ Woensdag 4 oktober (14.00-16.00 uur) 

In Hof van Buren kunt u een lezing van Justa Resovsky-Vrijlandt bijwonen met als 
onderwerp: ’In de voetsporen van de heilige Patrick, een ontdekkingsreis door Ierland’. 
Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 4 oktober (18.00-21.15 uur) 

Tweede Sint Franciscusdag in Hoeven. Lees hier meer over elders in deze nieuwsbrief. 
 
■ Zaterdag 14 oktober (18.00-21.15 uur) 

Wereldmaaltijd bij de Franciscanen in Megen. Lees hier meer over elders in deze 
nieuwsbrief. Uiterlijk 6 oktober per e-mail aanmelden. 

 
 
■ Woensdag 28 maart 2018 mei (19.00 uur) 
 Chrismaviering in Roosendaal. 
 

 

 
 

Wie van drift kookt, 
is een slechte kok!! 
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INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 

 
website: www.rkwalcheren.nl 

 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 
beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 
p.de.maat@rkwalcheren.nl 
r.mangnus@rkwalcheren.nl 
 
Parochiebijdragen 
Middelburg 
NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 
t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 
 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 
NL82 RABO 0117 0296 61

 
 

►De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 22 september 
2017! 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria 
Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet 
hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief naar hetzelfde e-
mailadres. Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar 
de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot en met donderdag (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u 
gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen in 
hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s altijd in jpg-formaat worden aangeleverd. Anders blijft 
publicatie achterwege! De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de redactie beoordeeld. 
Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
De digitale nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren wordt verspreid door P.R. bureau 
Creatieve Communicatie Zeeland. 
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